СТР.5 „7 ЧАСА”

УЧЕНИЦИ- БУДИТЕЛИ

БРОЙ 1

Госпожа Любов Георгиева е известен терапевт, работещ с деца.
По време на обучение на учителите в родната гимназия, тя се
съгласи да даде интервю за вестник „ 7 ЧАСА ”:
7 ЧАСА Представете се на читателите на вестник „7 Часа”!
Л. Г. Казвам се Любов Георгиева и имам различни роли. Имам роля на
мениджър, роля на майка, роля на готвачка,хубаво мия прозорци … Зависи
коя ви интересува, за нея можем да си говорим.

7 ЧАСА Интересува ни с какво се занимавате. Имате ли хобита?
Л. Г. Постоянно се занимавам с нещо ново и като науча нещо веднага сменям нещото. В
момента, последните неща, с които експериментирах са скуош-много добре ми се
получава,беше интересно изживяване, фехтовка-там имах голям талант,защото се
фехтовах с лявата ръка,а аз съм десничарка. А като се фехтовам с лявата ръка
развивам фина моторика на ръката и развивам дясното си полукълбо. Сега започвам
други хобита.

7 ЧАСА Разкажете ни малко за децата „индиго”.
Л. Г. За децата „индиго” и за „кристалните” деца е найважно да запомните,че това са термини,с които възрастните
да търсят информация в Интернет. Тоест, всички деца са си
съвършени просто им слагат етикети. Всичките сте
прекрасни създания с таланти. Единствената разлика е, че
имате повече екстри от нас.Вие сте новият модел. Поталантливи сте, по-умни сте,по-даровити сте …

7 ЧАСА Според Вас педагозите умеят ли да общуват с тези деца?
Л. Г. Според мен педагозите, както и децата могат да направят нещо повече като
прочетат книжките на Маршал Розенберг за ненасилствена комуникация. Там ще се
научат и едните, и другите да общуват по начин, който да им е приятен. И децата ще
се чувстват добре, и възрастните също. Тоест отговорът ми на въпроса е,че и едните, и
другите трябва да се постараят.

7 ЧАСА Тъй като нашият брой е посветен на Деня на будителите искаме да ви
попитаме дали според вас има съвременни будители?
Л. Г. Според мен съвременните будители са децата.Колкото са по-малки,толкова са посъбудени.Тоест,всяко едно дете отказва да приеме старата парадигма и
традициите,които са абсолютно неработещи и ненужни, и се опитва да събуди
останалите.Обикновено едно дете влачи по двама родители и ако родителите са поупорити,то доста се уморява.В случая с моето дете,то е изключително уморено,защото
и майка му, и татко му са доста упорити и то полага огромни усилия,за да може „да ни
събуди”.

7 ЧАСА Какво е вашето пожелание към нашите читатели?
Л. Г. Всяко едно дете да може да пише за това,което го вълнува най-много.
Темата,която е най-съкровена за него, без значение каква е тя. Да намери изява във
вестника, да сподели своята гледна точка за света и как то чувства нещата.
Независимо дали учителите, възрастните, или другите деца смятат тази тема за
важна.

